Langtidsplan 2013 – 2015
Visjon:

Kirkelige miljøer i Norge
sammen i kampen mot vold og seksuelle overgrep
Vi vil skape trygge rom
Målområde
Konkretisering
Tiltak/strategier/satsinger som synliggjør et
sammen og på tvers, nulltoleranse og
overgrepsfrie soner.

SAMMEN og PÅ TVERS av kristne
kirkesamfunn og kirkelige miljøer i Norge.

Utnytte potensialet i at innsats mot vold og
seksuelle overgrep er en sak kristne miljøer i
Norge har felles anliggender til.

Nettverksmøter med bærekraftig
erfaringsutveksling for kirkesamfunn og
organisasjoner knyttet til håndteringskompetanse.
Bistå til opprettelse av selvgående
nettverksgrupper mellom kirker og
organisasjoner med beslektede behov.
Novemberkonferanse, årlig.
Organisere tilgang til og bistå med å få
kvalifiserte samtalepartnere for den utsatte og for
overgriper.
Utvikle «Survival Kit» (førstehjelpskompetanse
når en sak kommer opp).
Utrede om det er ønskelig med et tverrkirkelig
rådgivende kompetanseorgan.

Gudstjenester i samarbeid med regionale
ressurser knyttet til kirker og diakonale
organisasjoner.
Nasjonal BREDDE-satsing:
Bearbeidende tiltak til utsatte i deres lokale
setting.

Oppfølging og evt. skolering av personer som
skal lede/ta ansvar for de regionale tiltakene.
Igangsetting av regionale gruppetilbud.

Utvikle og styrke den nasjonale satsingen.
Årlig rekreasjonsuke i samarbeid med Institutt
for sjelesorg.

MANNLIGHET og UTSATTHET.

Styrke ADAM-satsingen ved å mobilisere på ulike
nivå i kristne kirkesamfunn og organisasjoner.
Målet er å integrere en forståelse som bidrar til
aksept for at også gutter og menn har
overgrepserfaringer.

Informasjonsarbeid for å nå ut med kunnskap til
de kristne kirkesamfunnene og organisasjonene,
for å senke terskelen til at utsatte menn formidler
seg i sin sammenheng eller henvender seg til
Ressurssenteret.
Holdningsskapende arbeid for å redusere det som
hindrer utsatte menn og de kristne
kirkesamfunnene og organisasjonene i å forholde
seg til at også menn er utsatt.
Bærekraftige tilbud til utsatte menn, sentralt og
regionalt.
Konsolidering av samarbeid med støttesentrene i
Norge for samarbeid om mannshelg.

OPPVEKST og SÅRBARHET:
Ungdom og grenseoverskridelser mellom
unge, som en kulturell og relasjonell
utfordring.

Forstå sårbarhet hos ungdom i oppvekst bl.a.
risiko for å bli utsatt og risiko for å bli en grenseoverskrider.

MENIGHETEN OG FELLESSKAPET:
Sammenhengen der den utsatte og overgriper
HØRER HJEMME.
En nødvendig ambisjon: ROMME DET
KOMPLISERTE og sikre en metodikk for
INKLUDERING og SKJERMING, dvs. holde
sammen det som det er mulig å holde sammen og
holde adskilt det som må holdes adskilt.

Fokus på konfirmasjonstiden: Bidra overfor
konfirmantlærere med språk og metodikk som er
anvendbar i undervisning om seksualitet og
etikk.
Bygge en ungdomskultur som forebygger
grenseoverskridelser og er åpen for formidling av
overgrepserfaringer.

Utvikle en metodikk som bidrar til at den utsatte,
overgriper og fellesskapet ses i en helhet
sammenheng med forskjellige behov for
tiltak/ivaretakelse.
Stimulere til holdningsskapende arbeid.
Utvikle ressursmateriell til bruk på lokalt plan.

INTERAKTIVITET:
Synlighet og tilgjengelighet på NETT.
Ta i bruk kommunikasjonsmidler via nett som
senker terskelen til å ta kontakt med Kirkelig
Ressurssenter og gir tilgang til informasjon om
kirkelige miljøer og overgrepsfeltet, holdninger,
tiltak mm.

Utvikling av Ressurssenteret på Facebook.
Utprøving av Chatting, Blogging, Twitter som
virkemidler i Ressurssenterets arbeid

FORSKNING og UTVIKLING:
FoU-virksomhet.

Etablere eller koble oss på relevante FoUnettverk.
Søke midler til gjennomføring av konkrete
prosjekter.

Sikre metodisk ivaretagelse av en
praksisforankret fagutvikling.
Utarbeide en kompetanseplan.

MIGRANT-kirkene i Norge.
Avklares i samarbeid med Norges Kristne Råd.
Fokus på de spesielle utfordringer et
minoritetsfellesskap står overfor når det gjelder
forekomst av vold og overgrep.

SAMISKE miljøer og LÆSTADIANSKE
menigheter.
Avklares i samarbeid med Samisk kirkeråd.
Fokus på at lukkede eller vanskelig tilgjengelige
miljøer også kan skjule misbruk av makt og tillit.

